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Tiltakozások világszerte 
a kínai agresszió ellen 
Gyűlések, felajánlások Szegeden — Nemzetközi 

sajtóértekezlet Hanoiban — A harcok folytatódnak 
Tegnap, szerdán ország- tok azonnali kivonását sür- Szocialista Köztársaság buda-

tzerte folytatódott a tiltako- gették a SZIM esztergomi pesti nagykövetségére. A 
zás Kína Vietnam elleni, a marógépgyárának dolgozói, s Volán 10. számú Vállalat 
világ békéjét is veszélyez- az Országos Béketanácshoz dolgozói is táviratot juttattak 
Utó agressziója miatt. küldött táviratukban kifejez- el a vietnami és a kínai 

Az ország egyik legna- ték szolidaritásukat a hős nagykövetségre. Egyidejűleg 
gyobb gépgyárában, a 30 vietnami néppel. Valameny- kommunista műszak szerve-
ezer dolgozót foglalkoztató nyi műszakváltásnál röp- zését határozták el, s az érte 
Csepel Vas- és Fémművek- gyűléseket tartottak a Me- járó összeget a vietnami szo-
ben, mintegy félezer tömeg- cseki Szénbányák üzemei- iidaritási alap javára a ján-
szervezeti aktivista részvé- ben, az egész bányásztársa- lották föl. A vietnami nagy-
telével megtartott gyűlésen dalom nevében tiltakoztak a követségre juttatták el szoli-
elítélték Kína agresszióját, fegyveres támadás ellen. daritásukat kifejező táviratu-
ezt követően a szerszámgép- Vas megye dolgozói is til- kat a DÉLÉP és a konzerv-
gyárban valamennyi szocia- takozó gyűléseken fejezik ki gyár dolgozói is. A kínai 
lista brigádvezető, a Ho SÍ mélységes felháborodásukat agresszió miatti felháboro-
Minh és a Hanoi szocialista a vietnami nép ellen elköve- dúsuknak adtak hangot a 
brigádok javaslatára, tiltako- tett agresszió miatt. ruhagyár munkásai abban a 
zó levelet fogadott el, ame- * táviratban, amit az Országos 
lyet a kínai nagykövetségre Tegaap további tiltakozó Béketanács címére adtak föl. 
továbbítottak. gyűléseket tartottak Kína A 600. számú Ipari Szak-

Röpgyűlések egész során Vietnami agressziója miatt, munkásképző Intézetben le-
tiltakoztak a kínai agresszió több szegedi vállalat és in- zajlott nagygyűlésen az isko-
ellen a Győri Magyar Va- tézmény dolgozói és diákjai, la tanulói a vietnami szoli-
gon- és Gépgyár dolgozói, Szolidaritási gyűlést tartót- daritási alap javára tettek 
táviratban fordultak a Bé- tak dr. Petri Gábor rektor felajánlásokat és felhívták a 
ke-világtanácshoz: a szerve- elnökletével a Szegedi Or- szakmunkás fiatalokat, hogy 
zet nemzetközi tekintélyének vostudományi Egyetem okta- csatlakozzanak akciójukhoz, 
súlyával hasson oda, hogy tói. dolgozói és hallgatói, s továbbá táviratot küldtek a 
a vietnami nép ismét béké- szolidaritásukat kifejező táv- vietnami és a kinai nagykő-
ben élhessen. A kinai csapa- iratot küldtek a Vietnami vétségre. 

Egyetemi kutatások, 
területi számítóközpontok 

Több mint 400 témajavas- például orvos-, vagy böl-
Jat érkezett az egyetemekről csészkari oktatási egységből 
és a főiskolákról a felsóok- — mintegy 400 már ma is 
tatási intézményeket fenn- rendszeresen használja okta-
tartó minisztériumok kuta- tó és tudományos munkájá-
tási témapályázatára — kő- ban a számítógépet. 
zölték szerdán az Oktatási 
Minisztériumban az egyete-
mek tudományos munkájá-
ról tartott sajtókonferencián. 
A bíráló bizottság a témák 

A minisztérium területi 
oktatási számítóközpontok 
kialakítását tervezi — jelen-
tették be. Az első Szegeden, 

József Attila Tudomány-
mintegy felét érdemesítette egyetem Kibernetikai Labo-
részletes kidolgozásra, és ratóriumában már a múlt év 
anyagi támogatásra. A pá- végén megkezdte a működé-
lyázat eredményes volt olyan sét. Hasonló központot hoz-
vonatkozásban is, hogy ké- nak létre még ebben az öt-
pet adott arról, mi foglal- éves tervben Pécsett és Bu-
koztatja a kutatókat. 

A kormány tudománypoli-
tikai bizottsága az 1979-80-
as évekre jelentős összeget, 
140 millió forintot bocsátott 
rendelkezésre az egyetemi 
kutatások támogatására. A 
pályázat mellett ebből az 
összegből támogatják azokat 
a konkrét megbízásokat is, 
amelyeket a különböző tár-
cák ajánlottak a kiemelt ku-
tatási programokon belül. 

Az Oktatási Minisztérium-
ban napirendre tűzték a ku-
tatási eredmények gyakorla-
ti hasznosításának kérdését 
is. Korántsem csupán a mű-
szaki jellegű újítások, talál-
mányok gyakorlati bevezeté-
séről van szó; nem kevésbé 
fontos a társadalomtudomá-
nyi kutatások eredményei-
nek „áttétele" a mindennapi 
gyakorlatba. 

A minisztérium más mó-
don is segíti a jó elgondolá-
sok valóra vál tásá t össze-
gyűjtötték a felsőoktatási in-
tézmények befejezett kutatá-
sainak rövid ismertetóiét. és 
a gyűjteményt eljuttatták — 
mintegy figyelemfelhívás-
ként a nagyobb vállalatok-
hoz. 

Az utóbbi években fel-
gy-.ni.ult tudományos-techni-
kai haladás nyomán mind-
inkább munkaeszközzé vál-
n.-k a számítógépek. Ezért a 
lc.-ndö értelmiség már alig-
ha nélkülözheti a számítás-
technika alapvető ismereteit. 
A töl J mint ezer egyetemi, 
főiskolai tanszékből — s 
nemcsak műszaki, hanem 

dapesten. (MTI) 

Thran Thien Can, a VSZK 
párizsi nagykövetségének 
sajtóattaséja szerdán Brüsz-
szelben tartott sajtóértekez-
letén a kínai támadás nyo-
mán kialakult helyzetet 
„rendkívül súlyosnak" nevez-
te, nemcsak a vietnami nép 
szabadsága és függetlensége, 
hanem a világbéke szem-
pontjából is. 

Kínának haladéktalanul 
meg kell szüntetnie a Viet-
nam elleni katonai akciót, ki 
kell vonnia csapatait a 
VSZK területéről — jelentet-
te ki Kaysone Phomvihane 
laoszi miniszterelnök, a Lao_ 
szi Forradalmi Néppárt KB 
főtitkára. 

Az Indonéz Kommunista 
Párt a kinai agressziót elíté-
lő nyilatkozatában rámutat, 
hogy a pekingi vezetők a 
Vietnam elleni támadással 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

űz egészségügyi 
integráció tapasztalatai 
Mintegy 20 kórház és szakmai biztonság. Nem lé-

rendelőintézet integrációja- nyegtelen, hogy az egységes 
nak, mintegy kétéves elmé- intézményhálózat révén tipi-
lyült munkának a tapaszta- zálni és központosítani lehet 
latait összegezte szerdai ülé- a gyógyítást és a megelőzést 
sén az országgyűlés szociális szolgáló berendezéseket, va-
és egészségügyi bizottsága. Az lamint egyszerűbbé és szer-
integrációs albizottság jelen- vezettebbé válik a gazdasági 
tése leszögezi: hogy a ren- ügyintézés is. (MTI) 
delők, rendelőintézetek és 

M o M f e l e i i 
a kohászatban 
Az utóbbi években javult 

a kohászati és a gépipari 
vállalatok munkavédelmi 
helyzete, tavaly például 
több mint ezerrel csökkent a 
balesetek száma az egy év-
vel korábbihoz képest. Saj-
nálatos módon a súlyos, 
csonkulásos sérülések, illetve 
a halálos balesetek száma 
nőtt. Ezek általában szerve-
zési, technológiai hiányossá-
gokra, laza munkafegyelem-
re vezethetők vissza. A gaz-
dasági és műszaki vezetők 
munkavédelmi tevékenysége 
csak akkor felel meg a kívá-
nalmaknak, ha azt a terme-
lés irányításával együtt, az-
zal szoros kapcsolatban vég-
zik. E téren tehát van még 
bőven mit tennie e két ága-
zat vállalatainak. 

Mindezt Rabi Béla kóhó-
és gépipari államtitkár, va-
lamint Farkas Lajosné, a 
vasasszakszervezet t i tkára 
állapította meg a KGM-vál-
lalatok szerdai munkavédel-
mi tanácskozásán, a MOM 
művelődési házában. (MTI) 

Losonczi Pál 
Fejérmegyében 

Losonczi Pál, az MSZMP A tájékoztató után Losonczi 
Politikai Bizottságának tag- Pál a városiasodé Mór nagy-
ja, az Elnöki Tanács Elnöke községbe látogatott el, ahoj 
szerdán Fejér megyébe látó- Balatincz Jánosné, az 
gatott. Székesfehérváron a MSZMP járási bizottságának 
megyei pártbizottság székhá- első titkára ismertette a 14 
zában Takács Imre, , az ezer lakosú település fejlő-
MSZMP Fejér megyei bi- dését. 
zottságának első t i tkára és 
Závodi Imre, a Fejér me-
gyei tanács elnöke fogadta és 
tájékoztatta a megye gazda-
sági és társadalmi fejlődésé-
ről. 

A tájékoztatóban kiemel-
ték, hogy a megye nagyvál-
lalatai a hatékonyság és a 

Az Elnöki Tanács elnöke 
ezután a Móri Állami Gaz-
daságot kereste fel és meg-
ismerkedett a 4000 hektáron 
gazdálkodó mezőgazdasági 
nagyüzem termelési eredmé-
nyeivel. 

A móri látogatás kővetke-
ző állomása a tavaly hely-

minőség javítása mellett to- reállított Lamberg-kastély, a 
váb'o korszerűsítik termék- 230 éves műemlékkastélyban 
szerkezetüket. Így a székes- elhelyezett 50 ezer kötetes 
fehérvári Videoton termeié- járási könyvtár és nagyköz-
sében növelik a számítás- ségi művelődési központ 
technikai berendezések rész- vol t 
arányát, a Dunai Vasműben Losonczi Pál megtekimtet-
már zománcozható, illetve te a 800 lakásos November 
saválló finomlemezeket is 7. lakótelepet és százszemé-
gyártanak, a székesfehérvári l y « bölcsődéjét, majd a 
Ikarusban pedig megkezdték ^ 

, szerű gazdasagpobtikai ker-
a 200-as autóbuszcsalad to- désekröi tartott aktívaérte-
vábbfejlesztését. kezletet. (MTI) 

Munkák a téeszekben 
Gépjavítások — Szántanak — Szedik a salátát 
Kint a határban még hi-

deg van. A téeszudvarokban, 
majorokban, gépműhelyek-
ben és a fóliaházakban vi-
szont igazi a szezon. Nemso-
kára befejezik a gazdaságok 
a téli nagyjaví tást A gépek 
szinte íölfrissülve állhatnak 
starthoz. 

Néhány szövetkezet már 
megpróbálta, belekóstolt a 
tavaszba. A pusztaszeri Hét-
vezér Tsz traktorosai, az E5-
ös út mentén, a csengelei 
bekötő út közelében szántot-
tak. Erdőnek forgatták a 
földet. Ugyanis korábban úgy 
döntött a közösség, hogy a 
„beszorult" parcellákat is 
hasznosítják, ffavaiy cirokkal 
vetettélv be a két hektárnyi 
táblát, de ez nem hozta, 
amire számítottak, ezért ül-
tetnek oda az idén fenyőer-
dőt. Folytatása lesz ez a már 
korábban telepített erdőcsík-
nak, amely a pusztaszeri el-
ágazástól díszlik a csengelei 
bekötő út irányába. 

A feketeföldeken fő fel-
adat most a belvizek lecsa-
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Erdőnek szántanak a gépek a pusztaszeri határban 

vezessék a fölösleges vizet 
A szőregi és az újszentiváni 

kórházak egységesítése, to-
vábbfejlesztése mindenütt 
megtörtént, s a következő 
időszakban tartalommal, a 
meglevő berendezések, gyó-
gyító erő még jobb kihaszná-
lásával kell megtölteni a jó 
szervezeti kereteket. 

A járó- és fekvőbeteg-
ellátás egységesítése máris 
kézzel fogható eredménnyel 
jár t : legtöbb helyütt csök-
kent a kórházba utalást meg-
előző várakozási idő. A kór-
házi főorvosok többsége is 
komolyan veszi a rendelő-
intézetek szakmai felelőssé-
gét és felügyeletét, csak Haj-
dú megyéből érkezett olyan 
jelentés, amely szerint a 
szakmai felügyelet formális. 
Várhatóan az integráció nyo-
mán csökken majd az egész-
ségügyi dolgozók fluktuáció-

Odesszai szakemberek 
látogatásai 

A nagyüzemi baromfite- Sándor, a megyei pártbizott-
nyésztés tanulmányozására ság titkára és dr. Perjési 
— mint arról már h í r t ad- László, a megyei tanács el-
tünk — Odesszából hétfőn nöke. 
háromtagú szo\ jet küldött- Ezt követően a szovjet 
ség érkezett megyénkbe. A szakemberek Perjési József, 
vendégek — Pjotr Mihajlo- a megyei pártbizottság mun-
vics Litko. az odesszai Ba- ka társa, Gyuris Szilveszter, 
romfitenyésztési Kutatóinté- a megyei tanács osztályveze-
zet osztályvezetője, Pavel tő-helyettese és Ocskó Imre, 
Szazontovics Valcav és Ivan a MÉSZÖV elnöke kíséreté-

polása. A szóregi Tisza—Ma-
n ^ ^ g é ^ T ^ t o ^ á t 3 ^ - " te « őszibarack ültetvé- vizes utak nagyban nehezí-
ütanak í T e m l ^ e k hoavel n y e k e t & gondosan vissza- tik munkájukat , mert ahogy 
„ l ^ ^ T a S ^ f L l vágják a gyökereket, meg- leérnek a gépek a homokos, 

metszik az ágakat is. Több ingoványos földuta-kra, azon-
rnint két és fél miLlió cse- nal elakadnak, 

faiskolában ültetésre készí- metét gondoznak. Többségük Kisteleken a M a g y a r -
tik a facsemetéket Kiássák gyümölcsfának való, de van Szovjet Barátság Tsz-ben — 
a vermekből az-alma. a kör- bőven díszcserje és díszfa mivel valamivel partosabb a 

alany is. Az 55 hektáros kert- terület — napraforgónak 
ben általában húszan dol- szántottak a gépek, s 
goznak. ugyanakkor munkába állítot-

Tegnap a szövetkezetből ták a tárcsázókat, hogy 
három pótkocsi fát irányítót- egyenletesebb, jobban mun-
tak a Dél-alföldi Pincegaz- kált. legyen a talaj. Készítet-
daság szőregi telepére, ték a földet dinnyének is. 
Ugyanannyit adtak bérbe a A szegedi Űj Élet Tsz-ben 
Tömegcikkipari Szövetkezet- csak a jövő héten szándé-
nek is. A téeszből 90 pe- koznak kimenni a határba, 
csenyebárányt vittek a Hor- Most az üvegházak, a fólia-
tobágyra, oiasz megrendelők- sátrak adnak munkát bőven, 
nek. Volt otthon is tenniva- Csaknem ezer négyzetméter-
lójuk a rakodóknak és a so- re ültettek tulipánt, amelyek 
fóröknek, mert ömlesztett közül az elsők már kinvfl-
műtrágya érkezett. Billenő- tak. Zömében tart a saláta-
sök töltötték az utakat a 
szőregi téglagyártól vett tör-
melékkel. Az a tervük, hogy 
a járhatatlan földutak egy 
részét megjavítják. 

Pavlovics Obosnü kolhozéi- ben Vásárhelyre látogattak, 
nők - tegnap, látogatásuk g t a n u l m á n y o z t a k a 2 i ü e n i 
második napjan eloszor a , 
megyei tanácsházát keresték nagyüzemi baromfitenyesz-

sziiret. Két hete már. hogy 
adja termését a fóliaház. 
Naponta 100-130 zöldséges-
láda árut szednek fői. Java-

ja, s ilyképpen erősödik a i fel. Itt fogadta őket Szobó tést. 

A balástyai Alkotmány r é s z é t Budapestre küldik a 
Tsz-ben évente 300-400 va- Szentesi Hajtatott Korai 
gon trágyát hoznak más vi- Zöldségtermesztési Rendszer 
dékről. dupláját a k ö z ö s s é g - kocsijaival. Ugyanis a kő-

iben érlelt tápanyagnak. A zösség tagja e rendszernek. 
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